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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi  rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.  24.)  OGY határozat 2.  melléklet  45.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Timea (Párbeszéd)
országgyűlési  képviselő  "Miért  tartja  szükségesnek  a  Miniszterelnökség  heti  ötvenezer  SMS
kiküldését?" című, K/703. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2022. augusztus 3.

                                                           Tisztelettel:

                                                                                              Dr. Latorcai Csaba
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Gulyás Gergely
miniszterhez  intézett,  Szabó  Timea  (Párbeszéd) országgyűlési  képviselő  "Miért  tartja
szükségesnek a Miniszterelnökség heti  ötvenezer  SMS kiküldését?" című,  K/703.  számú írásbeli
kérdésére – Dr. Navracsics Tibor miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.

A  fejlesztéspolitikai  intézményrendszer  elkötelezett  az  uniós  források  hatékony  és  átlátható
felhasználása  mellett,  folyamatosan  dolgozunk  egyebek  mellett  az  ezt  elősegítő  informatikai
megoldásokon is. A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszert (továbbiakban: FAIR)
az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. fejleszti és üzemelteti.

Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a FAIR központi bejelentkező felületén kialakításra került
a kétlépcsős felhasználói azonosítás funkció, amelynek során a felhasználó egy egyszer használható
kódot kap SMS-ben (vagy az okoseszközére telepített alkalmazásban, a FairAppban).

A kétlépcsős  rendszer  nem jelent  újdonságot,  a  korábbi  évek  gyakorlatát  követi.  A kétlépcsős
rendszer alkalmazását biztonsági okok indokolják, így a visszaélések elkerülése érdekében a kezelt
adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának teljes körű,
folytonos és a kockázatokkal arányos védelme biztosított.

Tekintettel arra, hogy a FAIR szolgáltatásait több ezer felhasználó használja napi szinten, ami több
ezer bejelentkezést, felhasználói azonosítást jelent, szükség van a kérdésben említett szolgáltatás
beszerzésére, amely a felhasználók és az információs rendszer megerősített biztonságát szolgálja.

Budapest, 2022. augusztus 3.
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